
ü! corregedoria poderjudiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

Ofício Circular n°MCV /2013-SEC

Goiânia, de vv^, J5^ \a 0 de 2013.

Processo n° 4626770/2013

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Comunicação do teordo Provimento n" 024/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça

do Estado de Goiás, o qual suprime expressões inseridas no modelo de guia de execução

provisória de medida sócioeducativa em meio aberta, integrante do Provimento n" 05, de

14/06/2013, desta Corregedoria

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio, de seus pares

(notadamente dos magistrados com atuação nos Juizados da Infância e da Juventude), cópias

do Despacho n° 4477/2013 e do Provimento n°024/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça do

Estado de Goiás.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria. item publicações).

olcirlOISTel

Atenciosamente,

Desembargadora NEL
Cone

FERREIRA PERILO
Justiça

Rua 10, n° 150, 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec(a)tiao.ius.br



corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n° : 4626770/2013 - Goiânia

Nome : Comissão de Legislação e Controle de Atos Normativos
Assunto : Procedimento

DESPACHO N° kk\\ /2013

À luz das deliberações ultimadas pela Comissão de
Legislação e Controle de Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado
de Goiás, constantes da ata de reunião acostada à f. 11, lavre-se o Provimento

respectivo, encaminhando-se para publicação do normativo no sítio eletrônico deste

Tribunal, sem prejuízo da expedição de ofício circular aos Diretores de Foro, para
conhecimento próprio, notadamente dos magistrados com atuação nos Juizados da
Infância e da Juventude.

Ato contínuo, torne-se o feito ao Dr. Sival Guerra Pires para
ciência.

Ultimadas as medidas alinhadas, arquive-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, 3 i. de outu^rcfcte 2013.

EMFT

Desembargadora NÈLI\MBftANtO FERREIRA PERILO
Corregedoria-Geral da Justiça

Rua 10, n°150, 11° andar. St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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I

corregedoria poder judiciário
ASSESSORI/' !

PROVIMENTO N° 2 H /2013

Suprime expressões inseridas no modelo de

guia de execução provisória de medida

socioeducativa em meio aberta, integrante do

Provimento n° 05. de 14/06/2013, desta

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de

Goiás.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o advento do Provimento n° 05, de 14/06/2013.

desta Corregedoria-Geral da Justiça, que edita normas quanto a procedimentos

relacionados à execução de medidas socioeducativas. ao encaminhamento de

socioeducandos às unidades de atendimento e aos respectivos mecanismos de

controle de prazos;

CONSIDERANDO a necessidade de compatibilizaçào do modelo

da guia de execução provisória de medida socioeducativa em meio aberto com o

disposto no artigo 4o, § 1o. do referido provimento;

CONSIDERANDO o que consta nos autos n° 4626770/2013:

RESOl

.
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corregedoria poder judio
ASSESSORIADEOR'.

I - Suprimir as expressões "advertência" e "reparação de danos" no

modelo de guia de execução provisória de medida socioeducativa em meio aberto,

integrante do Provimento n° 05, de 14/06/2013. desta Corregedoria-Geral da Justiça.

II - Anexado a este provimento o novo modelo da guia. com a

devida alteração.

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação no

Diário da Justiça Eletrônico.

Goiânia, /} deYtot*^^ de 2013.

DESEMBARGADORA. NELMA BRÀRCO^ERREIRA PERILO

Corregedora-Geral da justiça

•
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria Geral da Justiça

Gabinete do 3o Juiz Auxiliar da CGJ

ANEXO DO PROVIMENTO N° 05, de 14 de JUNHO de 2013.

VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIADE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO

COMARCA DE

PROCESSO N°
U.F.:.

^ (n° de ordem,
( ) LIBERDADE ASSISTIDA ( ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE

QUALIFICAÇÃO DOADOLESCENTE:
1-Nome
2-Outros nomes e alcunhas
3 - Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
4-Etnia: ( ) Branca ( ) Parda ( ) Negra ( )Amarela ( ) Indígena
5 - Filiação:
Mãe
Pai ~~
6 - Data de Nascimento:
7- Naturalidade
8-Documento: 8.1-RG n°
8.2 Certidão de Nascimento: n°

/ /

.Órgão Expedidor
Livro

9-Estado Civil: ( ) Solteiro ( )Casado ( ) União Estável
10- Filhos: ( ) Sim ( ) Não Quantos: ()1()2()3()4
11-Endereço(s)

( ) 5 ou mais

DADOS PROCESSUAIS:
Ato Infradonal: Art.
Datas:
1- Fato: / / 2- Apreensão:

Representação e aditamento
/ /

U.F.:

U.F.

Fls.

J

3-Recebimento

/ /

da e/ ou termo que propõe a remissão:

4-Sentença que decretou a medida socioeducativa em meio aberto: / /

Adolescente defendido por (na Execução):
( )Advogado Constituído ( )Advogado designado < )Defensoria Pública
Documentos que devem acompanhar esta guia: cópia da (o)

) Documento doadolescente (RG ouCertidão de Nascimento)
) Representação
) Certidão de reiteração de atos infradonais
) Documento policial oujudicial onde consta adata da apreensão do adolescente (se houver)
) Decisão, sentençaou acórdão noqual se aplicou a medida socioeducativa
) Estudostécnicos realizados (se houver)
)Certidão atualizada de processos deapuração deatos infracionais anteriores (se houver)
) Certidão do ato de apreensão (se houver)
) Histórico escolar (se houver)
)Atestado de vaga ( )Outros.

Observações:

- Caso o adolescente não esteja em cumprimento de medida, por este processo, quando do trânsito em
julgado:
a) - Cópia desta guia deve ser remetida para ogestor do sistema socioeducativo em meio aberto requisitando
inclusãoe programa ou serviçopara o adolescente;
b) - Com a resposta ao item 1 acima, que não deverá ultrapassar o prazo de 24 horas, esta guia deve ser
remetida para a vara responsável pela unidade, caso nâo seja o próprio juízo de conhecimento.
2- Caso o adolescente esteja cumprindo medida por esteprocesso e tenha havido a remessa dealgum dos
documentos acima, não é necessário encaminhá-lo novamente.
Local e Data:

Servidor
Matrícula:
Juiz de Direito:
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